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 )نكاح الشَِّغار( )شرح الآللئ المنظومة في الفقه(

 لناظمها فضيلة الشيخ الدكتور فرج حسين الفقيه

  عبد العظيم جبريل حميد
 

 :ملخصال
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني نبينا زلمدد وعلدى هلدو وهدوبو والنيدا عني 
و عددد نددلن الندداار خ اددار ع اللقددو عددض القددرون ادلاحلدديجي  أ عصددرنا احلدداا غلددد أن اهلل نددد نددي  ذلدد ا الددد    لددجي  دد  

وا جي مث أهواب ادل اىب ادلنيبوعدجي الد    وحلدم ذلدق القبدو  العلماء  حلظوا لنا ى ا ادلوروث الكبري  دا جي    الص
خ األرض دون غريىق حلكمدجي أرادىدا اهلل سدبوانو واعداأ و د  الكدق ادلد اىب ادلد ىب ادلدالكم و  ا دو  الد   د  
أنس نقد عكف اال ي ه و د  اداء  عددىق علدى  د دجي ادلد ىب اشهديال وشدرحا واددليال و د  أ درل الوسدا   الد  

ب ادلنيددون الدد  مجعددل  سددا   ادلدد ىب ليسددا  علددى هالددب العلددق حلظاددا وناماددا و دد   ددني ادلنيددون مجددم  ددا ادلدد ى
الدد  دوندددل خ عصدددرنا ىدد ا  نظو دددجي الدددديع األسدددنياه الدددمنيور ندددرج اللقيدددو ادلوسددو جي ب ال لددد  ادلنظو دددجي خ اللقدددو 

رح ادد ءا  دد  ادلنظو ددجي والدد  ادلددالكم والدد  رمدد  نياددا علددى ادلددداور  دد  ادلدد ىب نرأ ددل  دد  الوندداء أن أاندداو    الددد
اددداءت خ  ددداب النكددداح سدددا ال اهلل عددد  واددد  أن غلعددد  ىددد ا العمددد   الصدددا لواادددو الكدددر   ندددو نعدددق ادلدددوأ ونعدددق 

 النصري 
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 المقدمة
ونسددنيغلره، ونعددوه  دداهلل  دد  شددرور أنلسددنا وسددينات أعمالنددا،  دد   اددده اهلل نددال   ن احلمددد هلل ضلمددده ونسددنيعينو

  ض  لو و    ضل  نال ىادي لو، وأشاد أن ال  لو  ال اهلل وحده ال شر   لو وأشاد أن زلمداً عبده ورسولو.

  ِ  َّ الَّ َوأَنْدنُيْق ُ ْسِلُموَن  َاأَ دَُّاا الَِّ  َ  َءاَ ُنوا اادَُّقوا اللََّو َحقَّ اُدَقااِِو َواَل سَبُوُا. 

  ُاَمدا َادا َلْوَاَادا َو َد َّ ِ ندْ رَِادااًل َمِِدريًا َوِنَسدداًء  اأَ دَُّادا النَّداُ  اادَُّقدوا َر َُّكدُق الَّدِ ي َ َلَقُكدْق ِ دْ  نَدْلدٍس َواِحددَدٍة َوَ لَدَق ِ ندْ
 . َو َماَن َعَلْيُكْق َرِنيًباَواادَُّقوا اللََّو الَِّ ي َاَساَءُلوَن  ِِو َواأْلَْرَحاَم ِ نَّ اللَّ 

   َُلُكددْق أَْعَمدداَلُكْق َو َدْغِلددْر َلُكددْق ه َْ نُددوَ ُكْق َوَ ددْ   ُِاددِم اللَّددَو  َاأَ دَُّاددا الَّددِ  َ  َءاَ نُددوا اادَُّقددوا اللَّددَو َوُنولُددوا نَدددْواًل َسددِد ًدا ُ ْصددِل
 .َوَرُسوَلُو نَدَقْد نَاَل نَدْولًا َعِظيًما 

نددلن أهدددحَل احلددد   منيدداُب اهلل وأحسددَ  اذلدددي ىدددي زلمددد وشددرَّ األ ددور زلددد اُ ا ومدد َّ زلد ددجي  دعددجي  أمــا دعــد
 وم َّ  دعجي حلاللجي وم َّ حلاللجي خ النار.

 ودعد:
 ِلجي    العلمداء الد    سداروا وندنياق وااددىق -اعاأ  -نلن    نض  اهلل علينا خ ى ه البالد أن حبانا اهلل

لاال ددو، و دد  أ ددرل ىددةالء نضدديلجي الددديع الدددمنيور نددرج حسددني اللقيددو الدد ي أ ددر  ادلكنيبددجي  خ  د ددجي العلددق وايسددريه
دبجموعددددجي مبددددرية  دددد  الكنيددددب وخلددددو لنددددا علو ددددا شدددد  خ  نظو ددددجي، مجعددددل  ددددني سدددداولجي العبددددارة واللغددددجي السددددليمجي 

 والدموليجي خ اناو  اجل  يات  ار قجي ن َّ أن ذبد نظريىا  اهجي خ ل اننا ى ا.

(، وندد رأ دل  د   الآللـئ المنظومـة فـي الفقـهىا ادلنظو جي  وحلوع البو ، وند مساىا الدديع  ولعّ     أ رل 
شددعورا  دد   -أن أشددرح ادد ًءا ه ددرا  دد  ىدد ه ادلنظو ددجي شددرًحا  يسددرا، خ  دداب النكدداح -رغددق نلددجي الدد اد –اللا دددة 

  واابنا مجيعا ضلو شيانا،  مماال لللا دة، وعرنانا  اجلمي  .
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 ات السادقة:األهداف والدراس
 ن اذلددف  د  ىد ا البود  ىدو  اادار ىد ا الدنظق للندا ، نكِدري حد   د  هلبدجي العلدق ي  قدرأه  د  وي  سددمم 

والدد    ي   ددو، نرأ ددل  دد  اللا دددة دبكددان أن أاندداو  ادد ءا  نددو، ممددا أن خ ندددر ىدد ا الددنظق   ددرالا لعلمدداء  الدنددا،
 .1ال صلده نيضيم مما حلاع مِري    ارا نا  نالوا حظاق    الظاور واالشنياار، ومم ال  شيت ونل

علددى اىنيمددام هلبددجي العلددق،  - اهددجي خ اآلونددجي األ ددرية –نقددد حظددم ىدد ا الددنظق  الدراســات الســادقةأ ددا عدد  
 .2نقد شرحوا  أا اء  ناا، خ أ واب احلج والنكاح وادلعا الت

وىدو اجلاندب احلدد ِم، نقدد نددر  مما أن ى ه ادلنظو جي ادلبارمجي لقيل اىنيما ا    هلبجي العلق    اانب ه در
 .3حد ِا حب   عنوان : أحاد   األحكام خ ال ل  ادلنظو جي خ اللقو(

 خطة البحث:
 احنيو  البو  على  قد جي و بوِني و اسبجي:

 ادلقد جي: نياا أعليجي النظق واألىداف والدراسات السا قجي.

 ادلبو  األو : نيو ارمججي  وا ة ع  النااق و نظو نيو .

 لِاين: نيو نو النظق  م الدرح.ادلبو  ا

 اخلاسبجي نياا أىق  ا اوه   ليو البو .

  

                                                           

حي  أساب خ النيعر ف  النااق وادلنظو جي  -ونقو اهلل –وند نبا  على أعليجي ى ا النظق ونصو   و الدمنيور احملجوب   راىيق زلمد ال نيقري1- 
( عام :     دا جي  اب النكاح  أ هنا جي ادلار، وندر خ رللجي العلوم الدرعيجي  العدد   األو األولوأعليجي النظق، مما شرح ا أ      ى ا النظق: 

نصر األ يار  -خ  اب ادلعا الت    ع  ادلعا الت ادلعاهرة(، وندر خ رللجي العلوم اإلنسانيجي والنيابيقيجي والثاني:م ،  2015ىد  1436
 م.2020العدد  العاشر( لسنجي 

نظو جي  خ اا عجي غر ان خ  ايب الصالة  اإلحلانجي للبوِني ادلقد ني    الدمنيور احملجوب ا راىيق ال نيقري،  ناناك رسالنيان علمينيان خ شرح ادل 2-
 والقصاص والد جي ، مما شرح ا ءا    ادلنظو جي الدمنيور ازلمد نرج ال ا دي والدمنيورة سعاد عقيلجي اوهيلجي.

 ع هناحل البو   قدم    الدمنيور عبد اللنياح ادلضوك الكاسَ خ ادلةسبر العلمم الدوا ربل عنوان  أعالم و عاي  د نجي  سالاو عض النيار  -3
  سالاو، اا عجي ادلرنب، وند ندر خ رللجي ادلةسبرات الدوليجي العلميجي ع  ادلرم  الدؽلقراهم العريب أدلانيا  رلني. -وأ عاد( وال ي أنا نيو مليجي الرت يجي 
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 (1المبحث األول:)ترجمة مختصرة عن الناظم والمنظومة
 :ترجمة الناظمأوال: 

 ددوم اجلمعددجي  ىددو الددديع األسددنياه الدددمنيور نددرج علددم حسددني اللقيددو، ولددد خ نر ددجي القرناشدديجي خ  د نددجي  سددالاجي
م، حلدددل القدددرهن الكدددر   بكدددرا خ لاو دددجي 1/1/1943ىدددد ادلواندددق 1361الرا دددم والعددددر    ددد  شدددار هي احلجدددجي 

ادا م  يد ران  اددرا لس، مث حلدل  عد  ادلنيددون، ممدا أن الدديع مجددم  دني النيوصدي  العلمددم خ نظدام احللقددات خ 
 م .1959م و 1951 عاد  ي ران والدراسجي األمادؽليجي وهل   ا  ني سن  

م وحددد  سدددنجي 1961مث رادددم  أ  د ننيدددو  سدددالاو وادددرأ  نسدددق النلدددو   السدددج  ادلددددين  ادلد ندددجي  ددد  سدددنجي  
 م.1975م،  مما واه  دراسنيو خ  عاد أمحد  اشا  االننيساب  أ أن زبرج  نو سنجي 1968

 ي در  عليددو نقددد القددى العلددق علددى  ددد  ُدلّددجي  دد  العلمدداء و دد  أ ددرلىق : الددديع اذلددادي سددعود الددشــيوخه أ ددا 
النوو واللقو، ممدا در  ادلدرياث علدى أ يدو األمدض الدديع زلمدد الكرا دم، وانيلمد  الدديع علدى عددد  د  العلمداء 
خ أمحددد  اشددا، لعدد   دد  أ ددرلىق: الددديع علددم  دد  حسدد  العددريب والددديع الايددب ادلصددرايت والددديع أمحددد اخلليلددم 

عبد السالم  لي  والدديع عمدر اجلند وري والدديع عبدد والديع  لي  ادل وغم والديع ادلادي أ و شعالجي والديع 
الكر  الر اين والديع سليمان ال ويب والديع عيد السالم نلادود وغدريىق مِدري ،ولعد  مِدرة شديو و خ شد  العلدوم 

 أ رت خ شاصيجي الديع وانوع العلوم ال   نيقناا.

نس  دددد  اا عدددجي  نغددددالي سددددنجي ىددد ا ونددددد أممدددد  الدددديع دراسددددنيو اجلا عيددددجي، حيددد  ربصدددد  علددددى درادددجي الليسددددا
م، مث 1983م، مث نددا  دراددجي اإلاددالة العاليددجي  ادلااسددنيري( خ اللقددو اإلسددال م  دد  اا عددجي هددرا لس سددنجي 1980

م، ونددد عمدد  هيلددجي نددرتة 1999ربصدد  علددى دراددجي الدددمنيوراه خ اللقددو اإلسددال م  دد  اا عددجي ال او ددجي الغر يددجي سددنجي 
 م 2000 س  اجلا عجي األمسر جي سنجي دراسنيو  درسا، مث  لنيدا ح  اننيق   أ النيدر 

در  الديع خ العد د    اجلا عات الليبيجي مجا عجي ادلرنب ومليجي الدعوة اإلسال يجي واوأ عمدادة مليدجي العلدوم 
 م.2006الدرعيجي دبسالاجي سنجي 

                                                           

 .(199-195م ص   2015 ىد1436ا نيصراو؛ ألنو  سبوحٌل  ليو و سنيلاٌض نيو، للم  د  نظر خ رللجي العلوم الدرعيجي العدد  األو ( عام  1- 
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وي  قنيصدددر اادددد الدددديع علدددى النيددددر س نقدددم،  ددد  عمددد  واعظدددا خ  سدددااد  د ننيدددو  سدددالاجي،  اإلحلدددانجي  أ 
 عيجي خ  هاعجي ارىونجي.درو  أسبو 

الددديع نودددث وال حددرج،  نللددديع  ةللددات عد دددة خ علددوم اللغددجي والدددر عجي، أغلباددا  ابددوع  تــيلي  أ ددا عدد 
 المؤلفات:و عضاا ربل الابم ، و   ى ه 

دراسددات  –السدري نصددار ادللصدد   –اددش الت خ السددرية النبو ددجي  -ا ددنيالف اللقادداء وأسدبا و  -أحكدام ادلددرياث -
ال لدددد  ادلنظو ددددجي خ –شددددرح ادلانيصددددر خ علددددق اللددددرا   للددددديع ازلمددددد علددددم اللقيددددو  –خ الِقانددددجي اإلسددددال يجي 

 –ا و  ملمددات القددرهن الكددر  ندد –العقيدددة اإلسددال يجي   -شددرح  لوددجي اإلعددراب  –العقيدددة واللقددو واللددرا   
 ادلرشد خ النوو وغريىا مِري. - ظاىر النييسري ورنم احلرج خ الدر عجي اإلسال يجي 

 ثانيا: التعري  دالمنظومة:
 ن ا نيصار العلق ع  هر ق النظق هر قدجي  عروندجي  ند  القددم، وهلد  لنيسداي  اسدنييعاب العلدوم ادلانيللدجي، و د  

ادلنيون علددوم الدددر عجي ، نقددد ألددف العلمدداء ىدد ه ادلنظو ددات  ددا ال  نيسددم ادلقددام ىدد ه العلددوم  دد  وأمِرىددا اىنيما ددا  دد
لدد مره ، لكدد  علددى سددبي  ادلِددا  ألددف علمدداء  الدنددا  نظو ددات خ اللقددو واألهددو  و صددالَ احلددد   واللددرا   

م والدديع وغريىا ، و   أ رل ىةالء العلماء : الديع زلمد اللايسم والديع زلمد أمحد العاي والديع ندااَ لندال
 نرج اللقيو هاحب ى ا النظق .

لك   ا ؽلنيال  و هاحب ى ا النظق غ ارة  ننيااو وانوعو خ ش  علدوم الددر عجي واللغدجي حيد   لد  عددد أ يدات 
 نظو اادو  ددا  قدرب  دد  أر عددجي هالف و ندجي  يددل، نللددو دره  دا أعلددى علنيددو خ ل د  حلددعلل اذلمددق  دني هددغار السدد  

 وجي والعانيجي. نما  ال  دب   ل  الِمانني وال   ا  العااء  سنيمرا ،  نيعو اهلل  الص

الديع الدمنيور نرج اللقيدو  دارع خ الدنظق، و نيضدَ هلد  اليدا  د   دال  ىد ه ادلنظو دجي  والد  مساىدا  ال لد  
ادلنظو جي خ اللقو( وند حوت  ا  قرب    أللني وسبعمنجي  يل، وى ا الكق الكبري  دد  علدى  وسدوعيجي الدديع، 

 عاهرة، مث عرج على األ الحل واآلداب. دأ  العقيدة مث اللقو واناو  القضا ا اللقايجي ادل

حددرص الددديع علددى  يددان  ددداور ادلدد ىب ادلددالكم خ مدد  ا  يددجي  - وحلددوع الدراسددجي -نلددم اجلانددب اللقاددم
  نيناوذلا، و دري  أ دلي  احلكق    القرهن أو السنجي أو اآل ار .

 وند نبو على هل   قولو خ أو   نظو نيو:
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 لها قبوال دائما وأثرا        ***   ألفية في الفقه أرجو أن أرى   

 تلخص األحكام في اختصار    ***         مدعومة دالذكر واآلثار
 فاظفر دها تمددك دالمعونة  سميتها الآللئ المنظومة         ***       

والشددد  أن الدددنظق  ددد ه العبدددارات السلسدددجي، ال ؽلكددد  أن ؼلدددرج  ددد ا اإل دددداع  ال  ها مدددان الندددااق  لمدددا  اللقدددو 
 واللغجي والدعر، نج   اهلل الديع عنا  ري اجل اء.

 :ت  دد  اجلدد ء الِدداين  دد   دداب النكدداحونددد حاولددل اادددي خ شددرح  عدد  أ يددات ىدد ه ادلنظو ددجي خ  وحلددوعا
 (.نكاح الشغار ونكاح التفويض ونكاح المتعة وإسالم  الزوجين أو أحدهما 

 (نموذج من الآللئ المنظومة في الجزء المراد شرحه 

 لشغار:نكاح ا
 وردطه كلتاهما داألخرى ***          معنى الشغار ال تؤدي مهرا     

 واآلخران فيهما اختالف ***             صريحه منعا وال خالف     
 والسيرة المحمودة المرضية تفصيله في الكتب الفقهية      ***         

 وجنسه والقدرفي نوعه   ***         ووجهه الثاني اتحاد المهر      

 مشترطا وليس في أحديهما ***           وأن يتم األمر في كلتيهما     
 وفيهما اختالف دين العلما***            وآخر مركب دينهما           

 نكاح التفويض:

 ***          ودون إسقاط لهذا المهر   وجاز تفويض ددون ذكر     
 كمثلها ويحرم الشقاق        دعد الدخول يثبت الصداق    ***    

 ***          فمالها شيء ونددا متعت وإن يكن قبل الدخول طلقت 

 وإن يك التفويض قد أحل  وذكر مهر في الزواج أولى     ***        
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 نكاح المتعة:

 ومنعه دوصفه المؤقت    وحرموا قطعا نكاح المتعة       ***    
 دل نزوة الشهوة والمزاج       فليس فيه حكمة الزواج         *** 

 في غزوة من غزوات البرر   قد حرمته السنة المطهرة        ***     

 إسالم أحد الزوجين أو كليهما:
 في دينها تبقى وتبقى عصمته    ***       إن يسلم الزوج وتبقى زوجته    

 وخالفت ملتها ملته   ***      أي إن أسلمت زوجته   والعكس 

 ***         إال إذا أسلم حين العدة عالقة ممتدة           فليس من
 ***         إن زوجها لدينها لم ينتم   ودعدها حلت ألي مسلم      
 ***         تلك نصوص الدين ما أكملها    وكل حق فهو مكفول لها     

 هذا الذي سارت عليه األمة   ***          أو يسلما معا فتبقى العصمة  
 دليله في سورة الممتحنة   ***          وال تزوج كافرا من مؤمنة      

 ***        حيث اختالف الدين دالتأكيد    وليس للميراث من وجود     
 المبحث الثاني)شرح اآللي المنظومة(

 نكاح الشغار:

 معنى الشغار ال تؤدي مهرا      ***         وردطه كلتاهما داألخرى
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 دددالنوع األو   ندددو  وىو هدددر َ الددددغار (وهدددوراو: أن  قدددو : لواددد  1الندددااق مال دددو عددد  نكددداح الددددغار ددددأ 
وىد ا الندوع   2ا نني  على أن ألوا  ا ن ، نيجع   ضم م  واحدة  ارًا لأل در   د  غدري أن  د مرا  ادرًا سدواه،

 احل.مان  عرونا خ اجلاىليجي، نقد مانوا  نيناموون  الدغار وؼللون النكاح    الصد

 قددو  ا دد  رشددد :شددغرت ادلددرأة ادددغر شددغرا  ها رنعددل رالياددا للنكدداح، نلدد ل  نيدد  نكدداح الدددغار؛ ألن مدد  
واحددد  دد  ادلنيندداموني  دددغر  ها نكددَ، ومددان الرادد  خ اجلاىليددجي  قددو  للرادد  شدداغرين أي لوادد  ا ننيدد  علددى أن 

 .3ألوا  أ    ال  ار ذل ا ادلعىن

 واآلخران فيهما اختالف   صريحه منعا وال خالف     ***      

                                                           

الرا   الدغار لغجي  كسر الدني ادلعجمجي: أهلو خ اللغجي الرنم،  قا : شغر الكلب  ها رنم رالو ليبو ، وخ القا و :  الدغار  الكسر : أن ا وج 1
خ القددبَ، ندددا   ، ومسددم شددغارا   دددا ادددبياا  رنددم الكلددب رالدددو ليبددو ، هدددداحل مدد  واحدددة  ضددم األ دددر ا ددرأة علددى أن   وادد  أ دددر   غددري  اددر

األهددمعم: الدددغار الرنددم نكددشن مدد  واحددد  نامددا رنددم رالددو ل  ددر عمددا  ر ددد. و  ددا خللددوه عدد  ادلاددر لقددوذلق: شددغر البلددد  ها  ددال. وشدداغر الرادد  
لسدان الرا  أي لوج م  واحد هاحبو حرؽلنيو، على أن  ضم م  واحدة هداحل األ ر  وال  ار سو  هل ، ومان سا غا خ اجلاىليدجي. . نظدر : 

، أ ددا خ االهدداالح نيقددو  ا دد  رشددد : نش ددا نكدداح الدددغار نددلهنق االقددوا  1/486، وادلعجددق الوسدديم  1/316، وادلصددباح ادلنددري 4/417العدرب 
 على أن هلنيو ىو: أن  نكَ الرا  ولينيو راال ه ر على أن  نكوو اآل ر ولينيو، وال هداحل  يناما  ال  ضدم ىد ه  بضدم األ در .  دا دجي ا نيادد

 (80/ 3ا جي ادلقنيصد  وهن
 (757/  1ادلعونجي على   ىب عاي ادلد نجي    -2
 (486/ 1ادلقد ات ادلمادات   -3
 قو  أ و  كر الكدناوي : نا  النلراوي: ألنو على  ال جي أنسام: هر َ، وواو، و رمب: نالصر َ اخلاا    الصداحل    اجلانبني، والواو  -2

وادلرمب ادلسمى نيو لواحدة دون األ ر . وحكق هر َ الدغار اللسع  القًا ولو ولدت األوالد، وال شمء ادلسمى نيو الصداحل    اجلانبني، 
/ 2«  شرح  رشاد السال  خ   ىب   ام األ مجي  ال »للمرأة نب  الد و  وذلا  عده هداحل ادلِ ، وى ا شلا ال  الف نيو، . أسا  ادلدارك 

87). 
هندى عد  الددغار، والددغار أن  د وج  -هدلى اهلل عليدو وسدلق  -أن رسدو  اهلل » ناا :  ا رواه نانم ع  ا   عمدر:  األدلجي على ربر  الدغار مِرية -3

رنددق  1966/ 5والبادداري خ هددويوو  (1112رنددق   2/535رواه  الدد : خ ادلوهددش«  الرادد  ا ننيددو علددى أن   واددو ا ننيددو ولدديس  ينامددا هددداحل
 .(1415رنق   1034/ 2(، و سلق 4822 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 

[722] 
 

 

 

خ ى ا البيدل اننيقد  الندااق  أ الكدالم عد  حكدق هدر َ الددغار، وأشدار  أ عددم اخلدالف خ  نعدو و ادالن 
 .1النكاح، وأن اخلالف  ظلا ىو خ القسمني اآل ر   وعلا واو الدغار وادلرمب  ناما

 يةتفصيله في الكتب الفقهية    ***        والسيرة المحمودة المرض
 دددري النددااق  أ أن  دد  أراد االسددني ادة و عرنددجي الاهددي  األنددواع الِال ددجي نعليددو  كنيددب السددنجي وشددروحاا ومنيددب 

 .2اللقو ادلاولجي نسيجد نياا  غينيو

                                                           

 
 ا هىددب  عدد  العلمدداء  أ أن العلددجي خ النيوددر  ىددم  لددو  ضددم مدد   نامددا  دد  الصددداحل، نددلها مسددم الصددداحل، نددال  ضددر الدددرط. وىدد ا نددد  كددون وذلدد

ولكد  ي  ِبدل رنعدو؛  د  ندد  كدون  د  السدري اإل دام  الد  أو ندانم أو ا د  عمدر  قدو   -هدلى اهلل عليدو وسدلق  -وايًاا  ها  بل رنعو  أ النيب 
ذِلََ ا نَاَ  الدَّاِنِعمُّ ِنيَما ( اْ نيَدَلَف الرَُّواُة َعْ  َ اِلٍ  ِنيَمْ   ُدْنَسُب  ِلَْيِو اَدْلِسرُي الدَِّغاِر نَاأْلَْمَِدُر يَْ  َدْنُسُبوُه أِلََحٍد وَ 162/ 9 ننيَ الباري  ا   حجر خ

 َوَغيدْدرُُه يبِّ َهلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّق أَْو َع     ُعَمَر أَْو َعْ  نَاِنٍم أَْو َعدْ  َ الِدٍ  َوَنَسدَبُو زُلْدرُِل  ْدُ  َعدْونٍ َحَكاُه اْلبَديدَْاِقمُّ ِخ اْلَمْعرَِنجِي اَل أَْدرِي النيدَّْلِسرُي َعِ  النَّ 
ِايُب اَدْلِسرُي الدَِّغاِر لَْيَس ِ ْ  َماَلِم النَّيبِّ َهلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّق َوِ ظلََّ   ا ُىَو نَدْوُ  َ اِل  ِلَماِلٍ  نَاَ  اخلَْ

 ( 1415. رنق  1035/ 2رواه  سلق « ال شغار خ اإلسالم»نا :  -هلى اهلل عليو وسلق  -و ناا:  ا رواه ا   عمر رحلم اهلل عنو، أن النيب 
ري: والدددغار أن  قددو  الرادد : ، لاد ا دد  ظلدد«عدد  الدددغار -هددلى اهلل عليددو وسددلق  -هنددى رسددو  اهلل »و ناددا:  ددا رواه أ ددو ىر ددرة رحلددم اهلل عنددو، نددا : 

 ( 1415. رنق  1035/ 2لوا  ا نني  وألوا  ا ن ، أو: لوا  أ ني  وألوا  أ   . أ راو  سلق
و، وندد ماندا و ناا:  ا رواه عبد الرمح     ىر   األعرج، أن العبا     عبد اهلل    عبا  أنكَ عبد الرمح   د  احلكدق ا ننيدو وأنكودو عبدد الدرمح  ا ننيد

 -دانًا، نكنيب  عاو جي    أيب سليان  أ  روان    احلكق  ش ره  النيلر ق  يناما، ونا  خ منيا و:  ى ا الددغار الد ي هندى عندو رسدو  اهلل اعال ه
 ( .1416. رنق  1035/ 2( رواه  سلق  -هلى اهلل عليو وسلق 

جي نقددا :   س سدشلجي: حكددق نكداح الدددغار  ها ي  علدق  ددو  ال (اخلددالف خ ادلسدشل66،  65/ 5أ دا نقاانندا نقددد خلدو ا دد  رشدد خ البيددان والنيوصدي   
لصددداحل  عدد البندداءم   سددشلجي نددا : وسددشلنيو عدد  نكدداح الدددغار،  ها ي  علددق  ددو  ال  عددد البندداء، نددا :  ن علددق  ددو نبدد  البندداء نسددع، وي  كدد  ذلددا  دد  ا

مددد  دد  رشددد: نولددو  نددو  لسددع نبدد  البندداء و عددده، و كددون نيددو شددمء، و ن ي  علددق  ددو  ال  عددد البندداء، نسددع أ ضددا، ومددان ذلددا هددداحل  ِلاددا. نددا  زل
د هداحل ادلِ ،  ن نسع  عد الد و ، ىو  ِ   ا خ ادلدونجي خ نكاح الدغار،، و عناه  ها ي  ك   عو اسميجي هداحل. وند ني   نو ال  لسع  عد

اا قدجي النادم لدو علدى القدو   دشن النادم  قنيضدم نسداد الد و ، وىم روا جي علم    ل اد ع   ال . وا نيلدف خ وادو نسداو  عدد الدد و ، نيد  دل
ادلنام عنو، وني : ألنو نكاح نسد لعقده،  ه ال  نلرد البضم ع  الصدداحل؛ ألن مد  واحدد  د  البضدعني  دللاء هداحبو، ندلها  اد  الصدداحل،  اد  

لعقدد. وندد نيد   ن نسداو  عدد الدد و  علدى العقد، خبالف الصداحل اللاسدد الد ي ىدو  دا   عد  البضدم، ندلها  اد  الصدداحل، ي  باد   باالندو ا
ه القو   شن النكاح  ها ونم خبمر أو  ن  ر، أو  غري هداحل  لسع نب  الد و  و عده، وواو روا دجي علدم  د  ل داد نياسدو علدى  دا نسدد لصددانو،  

الددغار،  ه لديس ندو خ احلدد  ؛  ال  كون البضم هدانا. وند ني :  ظلا ا نيلف نو   ال  خ نساو  عد الد و ؛ ال نيالف الندا  خ اشو د 
، و ا خ احلد   السري    نانم، وأ ا  ها مُسَِّم  م نكاح الددغار « هنى ع  الدغار» ظلا ىو أنو  -َهلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّق  -ألن ادلروي ع  النيب 

ِد   الغدا  دا  لد ا أو األمِدرا  د  هدداحل ادلِد  أو هداحل ي ؼلنيلف نو   ال ، خ أنو ال  لسدع  عدد الدد و ، وا نيلدف ىد   كدون نيدو هدداحل ادل
ادلسدمىا وهىددب ا دد  لبا ددجي  أ أهنمددا  ها د ددال علدى مدد  واحددد  نامددا، األمِددر  دد  هدداحل ادلِدد  أو ادلسددمى، و ها د دد  أحدددعلا وي  ددد   اآل ددر 

نو  قو :  ن مان هدداحل  ِلادا أند   د  نلسع نكاح ال ي ي  د    ناما مان على ال ي د   هداحل ادلِ ، مان أن     ادلسمى أو أمِر؛ أل
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 ***          في نوعه وجنسه والقدر   ووجهه الثاني اتحاد المهر    

 مشترطا وليس في أحديهما    ***         وأن يتم األمر في كلتيهما       
ممددا نددا  النددااق : أن  دد وج   –اننيلدد  النددااق للكددالم عدد  النددوع الِدداين  دد  الدددغار وىددو واددو الدددغار و عندداه 

رادد  ا ننيددو أو أ نيددو  صددداحل علددى أن   واددو اآل ددر ا ننيددو أو أ نيددو  ددنلس الصددداحل خ النددوع واجلددنس والقدددر  وأن 
 1دعلا مت اآل ر و ال نال نكاح خ اجلميم كون م   ناما  راباا  اآل ر نلها مت أح

 وآخر مركب دينهما      ***         وفيهما اختالف دين العلما
خ ى ا البيل  دري النااق  أ النوع الِال     أنواع الدغار وىو ادلرمب  ناما أي    هدر َ الددغار ووادو 

 ددر أ نيددو أو ا ننيددو  ددال هددداحل وخ ىدد    الدددغار نيدد وج أحدددعلا ا ننيددو أو أ نيددو آل ددر  صددداحل علددى أن   واددو اآل
النددوعني وادددو الددددغار وادلرمددب   دددالف  دددني العلمدداء لكددد   دددداور ادلدد ىب خ ىددد ا الندددوع أن  دد  ي  سدددمى ذلدددا 

 2هداحل نوكماا حكق هر َ الدغار و   مسم ذلا هداحل نوكماا حكق واو الدغار

 :3نكاح التفويض
 اط لهذا المهروجاز تفويض ددون ذكر     ***         ودون إسق

                                                                                                                                                                                 

النيسددميجي.  ظلددا لدت علددى هددداحل  ِلاددا ليدد وج وليدد  وليالددو هراعددم  ناددا، نددلها نسددع نكاحاددا نددال أعاياددا  ال هددداحل  ِلاددا، ومدد ل   ن مسيددا خ 
خ ادلدونددجي علددى ىدد ا و دداهلل   حددداعلا هدددانا ي  سددميا خ اآل ددر، نددد ال؛ ألن الدد  ي  سددق ذلددا هدددانا  لسددع نكاحاددا  عددد الددد و . ومحدد   ددا

 النيونيق.
أ نيدد  (  ددِال   دبا ددجي علددى أن ألوادد  أ دد  دبا ددجي وىددو واددو  (  أو ( مددان نكدداح شددغار   مدد وا 307/ 2  -ادداء خ الدددرح الكبددري للدددرد ر  -1

نقا  الدغار ( و لسع نب  البناء و ِبل  عده  األمِر    ادلسمى وهداحل ادلِ    مث نبو رمحو اهلل على  سشلجي  امجي وىم  ها ي  ك  ىناك شرط 
اونف  حداعلا على األ ر  جلال.  وحكق ى ا النوع ممدا ندا   وأناق نولو على  خل أنو لو ي  قم على واو الدرط    على واو ادلكانشة    غري

(  والِدداين: أن  سددمم لكدد   واحدددة  نامددا نيلسددع  ن ي  دَددْوِ علددى األهددَ، و ال  ضددى علددى 362/ 1 ددرام خ للدددا   خ نقددو اإل ددام  الدد   
 ادلنصوص، وِلُك ٍّ األمِر     ار ادلِ ، وادلسمى ال ادلِ   القاً على ادلداور( 

(   نلل ( ال   القاسق أرأ ل  ن نا  لوا  ا نني  دبا دجي د ندار علدى أن ألواد  ا ند   دال  ادر نلعدال ووندم النكداح علدى 2/98ااء خ ادلدونجي  -2
حل ى ا ود   م  واحدد  نامدا  ا رأادو   ندا  ( أر  أن غلدال نكداح الد  مسدى ادلادر ذلدا و كدون ذلدا  ادر  ِلادا و لسدع نكداح الد  ي  سدق ذلدا هددا

     ا أو ي  د    اد
 .( ونكاح النيلو  :  ا عقد دون اسميجي  ار، وال  سقاهو، وال هرنو حلكق أحد 482/ 3نا  ا   عرنجي  خ ادلانيصر اللقام   -3
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 دددأ النددااق احلددد   عدد  نكدداح النيلددو    نيعر لددو وحكمددو  نعرنددو  شنددو النكدداح الدد ي ي  دد مر نيددو  اددر  حددا  
العقددد وي  نيلددق علددى  سددقاهو ،ونددد مسددم الو ضددا ألن ال واددجي نوحلددل الدد وج أن  قدددر ذلددا الصددداحل،  أ ددا حكمددو 

 1ناجلوال،، نليس    شروط هوجي عقد النكاح اسميجي الصداحل

 دعد الدخول يثبت الصداق     ***          كمثلها ويحرم الشقاق             

، وىدد ا ىددو ادلدد ىب ، ألن  2 قددرر النددااق خ ىدد ا البيددل أن ال واددجي  اسددنيوق هددداحل ادلِدد  مددا ال  الددد و 
ل: ادداء خ ادلدونددجي : نلدد3علماءنددا  قولددون : ال اسددنيوق ال واددجي الصددداحل مددا ال خ نكدداح النيلددو   أال  الددد و 

 أرأ ل  ها عقد النكاح وي  لرض ذلا ى  واب ذلا خ نو   ال  حني عقد النكاح هداحل  ِلاا أم الا

نا : نا   ال :  ظلا غلدب ذلدا هدداحل  ِلادا  ها  دىن  دا نش دا نبد  البنداء نلدق غلدب ذلدا هدداحل  ِلادا؛ ألهندا لدو 
وم ل   ن هلقاا نبد  البنداء  دا أو  دات   ات لوااا نب  أن  لرض ذلا ونب  البناء  ا ي  ك  ذلا عليو هداحل،

                                                           

( : نصدد  وأ ددا اسددميجي الصددداحل نلدديس  دد  شددروط هددوجي عقددد النكدداح؛ ألن اهلل أ دداح نكدداح 478/ 1 قددو  ا دد  رشددد خ ادلقددد ات ادلمادددات   -1
ْلرحُِلددوا ذَلُدد َّ َنرِ َضددجًير :البقددرة: لددو  ، وىددو النكدداح  غددري اسددميجي هددداحل نقددا  اعدداأ: ْال ُانَدداَح َعلَددْيُكْق ِ ْن هَلَّْقددنُيُق النَِّسدداَء َ ددا َيْ سَبَسُّددوُى َّ أَْو ادَ الني

ا  (،وأدلددجي اددواله مِددرية  ناددا م، و ظلددا ذبددب اسددميجي الصددداحل عنددد الددد و . نددال ا ددنيالف  ددني أىدد  العلددق نيمددا علمددل أن نكدداح النيلددو   ا236
 نش دداح الادالحل  ددم عدددم اللددرض وادلسدديس، والاددالحل ادلبدداح ال  كددون  ال خ نكدداح  1/763اآل دجي السددا قجي  قددو  القاحلددم علددد الوىدداب خ ادلعونددجي 

  َ  ا ي غل  خ البيوع(هويَ وال  الف نيو، وألن النكاح دلا مان هر قو ادلواهلجي وادلكار جي دون ادلغا نجي وادلكا سجي اال نيو    النيسا
أن رادال اد وج ا درأة ومدان  14243ح 253/ص7و   األدلدجي غلدى ادواله حدد    يِمدجي  د  عبدد الدرمح   الد ي رواه البياقدم خ السدن  الكدض :ج

  عسرا نش ر نيب اهلل هلى اهلل عليو وسلق أن  رنق  و ند    ا وي  نقدىا شينا مث أ سر  عد هل  نساحل 
/ 2و علددى أن هددداحل ادلِدد  ال  عدد  هددداحل  ِدد  أ وا ددا أو أ ندداء عمو نياددا،  دد  هددداحل  ِيال ددا خ اجلمددا  وادلددا  ، ادداء خ ادلدونددجي   نبغددم النينبيدد -2

ا (     نلل: أرأ ل  ن ا وج ا رأة وي  لرض ذلا ود    ا نشرادت أن  لرض ذلا  ار  ِلاا     ِلادا  د  النسداء أ اا دا وأ وا دا أو عما د162
 ددا أو ادددا اا نددا : ردبددا مانددل األ نيددان سلنيللدد  الصددداحل نددا : ونددا   الدد : ال  نظددر خ ىدد ا  أ نسدداء نو اددا ولكدد   نظددر خ ىدد ا  أ أو  اال

اط نسا اا خ نددرىا ومجاذلدا و وحلدعاا وغناىدا، ندا  ا د  القاسدق: واأل نيدان الرتندان ىاندا خ الصدداحل ندد اكدون األ دل ذلدا ادلدا  واجلمدا  والددا
 ال غىن ذلا وال مجا  نليس علا عند النا  خ هداناما واداح النا  نياما سواء(واأل ر  

ندا  الصداوي  نولدو :   اسددنيوقنيو أي هدداحل ادلِد   ددالوطء (  خل : حاهدلو أن ادلدرأة ال اسددنيوق هدداحل  ِلادا خ نكدداح النيلدو    ال  دالوطء ولددو  -3
  اددالحل نبدد  البندداء ولددو  عددد  نا نياددا سددنجي نددشمِر خ  يددل لوااددا  ن ي ػلصدد  نددرض حرا ددا ال دبددوت أحدددعلا نبدد  الددد و  و ن مددان ذلددا ادلددرياث وال

 (291/ 2وارحلى  و.   لغجي السال   
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ي  ك  ذلا عليو    الصدداحل نليد  وال مِدري، ناد ا  ددل  أندو لديس ذلدا هدداحل  ِلادا  ال  عدد ادلسديس 
 1 ها ىو ي  لرض ذلا.

 وإن يكن قبل الدخول طلقت   ***         فمالها شيء ونددا متعت  
َْوِ ْن  -اعدددداأ - قددددو  النددددااق : نددددلن هلقاددددا نبدددد  الددددد و  خ نكدددداح النيلددددو   نددددال شددددمء لل واددددجي ، نددددا     

 . 2هَلَّْقنُيُموُى َّ ِ ْ  نَدْبِ  أَن سَبَسُّوُى َّ َوَنْد نَدَرحْلنُيْق ذَلُ َّ َنرِ َضجًي نَِنْصُف َ ا نَدَرحْلنُيْق ر

القدجي نبد  الدد و  اسدنيوق نصدف الصدداحل  ها ندرض نا  علماننا خ السري ى ه اآل دجي :  نبيندل اآل دجي أن ادل
 3ذلا الصداحل، ندلل  ار ق ادللاوم أنو  ها ي  لرض ذلا الصداحل وهلقل نب  الد و  نال شمء ذلا(

 وذكر مهر في الزواج أولى      ***           وإن يك التفويض قد أحل
ر الصدداحل نبد  الدد و ،  د  و كدره عندد  دري النااق خ ى ا البيل  أ أنو  ندب خ نكداح النيلدو   أن  قدد

، وىد ا  دد   داب الندددب ال  د   دداب الواددوب  4علما ندا أن سبكدد  ادلدرأة  دد  نلسداا  ال  قددب  اد ء  دد  هددداناا
 .1لألدلجي ادلنيقد جي على اوال الد و   ال واجي دون همر هداحل

                                                           

 أَْن : سنَددداَ  لَِرُادددٍ  أَاَدْرحَلدددى أَْن أَُلوَِّادددَ  ُناَلنَدددجَي نَددداَ  نَدَعدددْق َونَددداَ  لِْلَمدددْرأَِة أَاَدْرحَلدددنْيَ  َ 2117حدددد   2/238( وىف سدددن  أا داود 163/ 2ادلدوندددجي   -1
َيْ  ُدْعِاَادا َشددْيًنا وََمداَن شلَّددْ  َشدِاَد احلَُْد ِْبيَددجَي وََمداَن َ ددْ  َشددِاَد أَُلوَِّادِ  ُناَلنًددا نَالَدْل نَدَعددْق نَددَ وََّج َأَحددَدعُلَا َهداِحَبُو نَددَدَ َ  ِ َدا الرَُّاددُ  وََيْ  َدْلددِرْض ذَلَدا َهددَدانًا وَ 

دا َحَضدَرْاُو اْلَونَداُة نَداَ  ِ نَّ َرُسدوَ  اللَّدِو احلَُْد ِْبَيجَي َلُو َسْاٌق خِبَْيبَدَر  َلوََّادِ  ُناَلنَدجَي وََيْ أَنْدِرْض ذَلَدا َهدَدانًا وََيْ أُْعِاَادا َشدْيًنا َوِ ينِّ  -هدلى اهلل عليدو وسدلق  -نَدَلمَّ
 \ا جي ألف ُأْشِادُُمْق َأينِّ أَْعاَْينيُدَاا ِ ْ  َهَداِنَاا َسْاِمم خِبَْيَض نش  ت ساما نباعنيو دب

 (.،237، 236سورة  البقرة:  -2
 7/246والبياقم خ السن      1098حد   527//2واسنيدلوا دبا رواه  ال   خ ادلوهش   176-3/175 دونجي اللقو ادلالكم وأدلنيو  -3

نمات وي  د    ا وي  سق ع  نانم  ان ا نجي عبيد اهلل    عمر وأ اا  نل ل د    اخلااب مانل ربل    لعبد اهلل    عمر 14196حد   
ذلا هدانا نا نيغل أ اا هداناا نقا  عبد اهلل    عمر ليس ذلا هداحل ولو مان ذلا هداحل ي ظلسكو وي نظلماا نش ل أ اا ان اقب  هل  

 نجعلوا  يناق ل د     ا ل نقضى ان ال هداحل ذلا وذلا ادلرياث
ع  را     أهواب النيب  14239حد    252/:7اقم  خ السن  الكض : والبي  2126حد   240//2ودليلو  ا رواه أ و داود:  -4

رسو   هلى اهلل عليو وسلق  أن عليا عليو السالم دلا ا وج ناهمجي  نل رسو  اهلل هلى اهلل عليو وسلق ورحلى اهلل عناا أراد أن  د    ا نمنعو
 شمء نقا  لو النيب هلى اهلل عليو وسلق أعااا درع  نشعااىا درعو مث اهلل هلى اهلل عليو وسلق ح   عاياا شينا نقا   ا رسو  اهلل ليس ا

 د    ا   
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احل ذلددا وذلددا ادلدددرياث  وادلددوت نبدد  الددد و   خ نكدداح النيلدددو    ها ي  سددق هدددانا للمددرأة  نكدددالاالحل ال هددد
 قددو  ا دد  رشددد:  وأ ددا ادلسددشلجي الِانيددجي، وىددم  ها  ددات الدد وج نبدد  اسددميجي الصددداحل ونبدد  الددد و   ددا نددلن  الكددا 
وأهوا و واألولاعم نالوا: ليس ذلا هدداحل، وذلدا ادلنيعدجي وادلدرياث. وندا  أ دو حنيلدجي: ذلدا هدداحل ادلِد  وادلدرياث، و دو 

والن مجيعدددا،  ال أن ادلنصدددور عندددد أهدددوا و وىدددو  ِددد  ندددو   الددد ، وسدددبب ندددا  أمحدددد وداود. وعددد  الددددانعم القددد
ا نيالناق  عارحلجي القيا  لأل ر؛ أ ا األ ر ناو  ا روي عد  ا د   سدعود أندو سدن  عد  ىد ه ادلسدشلجي، نقدا : أندو  
نياددا  رأ ددم؛ نددلن مددان هددوا ا نمدد  اهلل، و ن مددان  اددش نمدد : أر  ذلددا هددداحل ا ددرأة  دد  نسددا اا، وال ومدددس وال 
شام، وعلياا العدة، وذلا ادلرياث. نقام  عق   د  سدنان األشدجعم، نقدا : أشداد، لقضديل نيادا  قضداء رسدو  

 .2خ  روع  نل واشق س  راو أ و داود، والنسا م، والرت  ي وهووو -هلى اهلل عليو وسلق  -اهلل 

عدددوض، نياسدددا علدددى وأ ددا القيدددا  ادلعدددارض ذلددد ا نادددو أن الصدددداحل عدددوض، نلمدددا ي  قدددب  ادلعدددوض ي غلدددب ال
البيم. ونا  ادل ين ع  الدانعم خ ى ه ادلسشلجي:  ن  بل حد    روع نال حجدجي خ ندو  أحدد  دم السدنجي، والد ي 

 .3نالو ىو الصواب، واهلل أعلق

 :4نكاح المتعة
 وحرموا قطعا نكاح المتعة     ***         ومنعه دوصفه المؤقت

                                                                                                                                                                                 

( 2 نكدداح النيلددو   اددا    وهددلنيو: أن  عقدددا النكدداح وال  دد مرا هدددانًا، نددال وج  ددني  ال ددجي    763/  1نددا  القاحلددم عبددد الوىدداب خ ادلعونددجي -1
ا و رحلم  و اآل ر نيجول هلد ، أو أن  بد   ادلِد  و دد   وال  عنيدض رحلداىا ىدا ىندا،  يارات:   ا أن  رتاحليا على  ار  لرحلانو أو  لرحلو أحدعل

 أو أن  الق وال  ل  و هداحل وليسنيوب لو أن ؽلنم و    ات  ناما نب  الد و  واللرض  نل  ر ادلرياث دون الصداحل.(
 3354حد    6/121والنسا م  1145حد    3/450والرت  ي:    2116حد   2/237سن  أيب داود:  -2
 (52/ 3 دا جي ا نياد وهنا جي ادلقنيصد   -3
َعدجُي احْلَدجِّ النيََّمنيُُّم ِخ اللَُّغجِي: ااِلننِْيَلاُع ، َواْلَمنَياُع ُىَو ُم ُّ َشْمٍء  ُدْننيَدَلُم ِ ِو ، َوَ ا  ُدنَيبَدلَُّ  ِ ِو ِ ْ  ال َّ  -4 َعدجُي اْسدٌق ِ دْ  النيََّمنيُّدِم ، َوِ ْندُو ُ نيدْ َعدجُي الاَّداَلحِل ، اِد. َواْلُمنيدْ َوُ نيدْ

َعجِي. ْسنَيْمنيَدْعَل، و ا  ُدنَيبَدلَُّ   و    ال اِد، وىو أن اَدنيَدَ وََّج ا رأًة اَدنَيَمنيَُّم  ا أ ا اً، مث زُبَلِّم َسِبيَلاا، وأن َاُضقَّ ُعْمَرًة  أ َحجَِّ ، وند سَبنيدَّْعَل وا َوِنَكاُح اْلُمنيدْ
نْيعدجي، مشندو  َدْننيلدم  دا  أ أَ دٍد  علدوم. وادلنيعدجي، النيمنيدم وُ ْكَسُر نياما، وىو    النيَّمنيُّم  الدم

ُ
ء: االننيلاع  و.  قا : سَبنيدَّْعُل  دو أسَبنيَّدم سَبنيُّعداً. واالسدق: ادل

  .6/4127  ادلرأة ال ار د  دا نياا لنلس ، و نيعجي الني و ج دبكجي  نو، نا  األلىري س ادلنيم خ اللغجي م   ا اننيلم  دو نادو  نيداع.   نظدر لسدان العدرب
 د  غدري اد و ج وال  أ ا خ االهاالح ناو أن  دارط ادلرأة شرهًا على شمء  أ أا   علوم و عاياا هل  نيسنيو    ل  نرااا مث ؼللدى سدبيلاا

( وحقيقدجي نكداح ادلنيعدجي الد ي  لسدع أ ددا أن  قدم العقدد  دم همدر األاد  239/ 2(. وخ الددرح الكبدري للددرد ر  562هالحل  ادلصباح ادلندري ص 
 رأة أو وليااللم
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 –، وعلد  ذلد ا احلكدق 1أ  بيدان حكمدو وىدو النيودر مث اننيق  النااق  دنيكلق عد  نكداح ادلنيعدجي، و دد
و ن مدان أ ديَ خ  دا دجي  – شندو نكداح  ةندل  شاد  نمد  اننيادى األاد  نسدع النكداح ، وىد ا الندوع  –وىو ادلنم 

 .2لكِرة  روج ادلسلمني  أ اجلااد و عدىق ع  لواا ق لكنو حرم  عد هل   أ  وم القيا جي  -األ ر

 ***         دل نزوة الشهوة والمزاج   فليس فيه حكمة الزواج  
 ددددري الندددااق خ ىددد ا البيدددل  أ أن احلكمدددجي الددد  شدددرع  ددد  أالادددا النكددداح ليسدددل رلدددرد الدددداوة والنددد وة:  ددد  
 قصد   ا النكاح الدوام خ احلياة ال وايجي، والعدرة  دادلعروف ودوام النسد  والنيدوارث وملادا ال انيدشاى  ال  دؽلو دجي 

 ؼللددى أن نكدداح ادلنيعددجي  ضدداد لقصددد الدددر عجي  دد  عقددد النكدداح، وحلددرر علددى ادلددرأة، وحلددياع عقددد النكدداح. ممددا ال
 3حلقوناا.

 قد حرمته السنة المطهرة      ***          في غزوة من غزوات البررة

                                                           

 (: ال  الف خ ادل ىب أن نكاح ادلنيعجي ال غلول و لسع أ دا(14/ 2 قو  ا   ناام خ شرحو على  نت الرسالجي   -1
عد  نديس عد  عبدد اهلل رحلدم اهلل عندو ندا   مندا نغد وا  4339حدد   4/1687   األدلجي على ربر  نكاح ادلنعجي  دا رواه الباداري خ هدويوو  -2

عليو وسلق وليس  عنا نساء نقلنا أال طلنيصم نناانا ع  هل  نر و لنا  عد هل  أن نني وج ادلرأة  الِوب مث نرأ   ا أ اا ال      م النيب هلى اهلل
 ه نوا ال ربر وا هيبات  ا أح  اهلل لكق                                

أ داه حد دو أندو مدان  دم رسدو  اهلل هدلى اهلل عليدو وسدلق نقدا   ع  الر يم    سضة اجلا  أن  1406حد   2/1025ودبا ااء خ هويَ  سلق:  
و  ا أ اا النا   ين ند منل أهنل لكق خ االسنيمنياع  د  النسداء و ن اهلل ندد حدرم هلد   أ  دوم القيا دجي نمد  مدان عندده  دنا  شدمء نلياد  سدبيل

 وال اش  وا شلا هاينيموى  شينا  
ع  احلسد  وعبدد اهلل ا د  زلمدد  د  علدم عد  أ يامدا عد  علدم أندو  مسدم  1407د  ح 2/1028م ل  رو   سلق خ هويوو هويَ  سلق: 

                                                                                                       عبا   لني خ  نيعجي النساء نقا   اال  ا    عبا  نلن رسو  اهلل هلى اهلل عليو وسلق هنى عناا  وم  يض وع  حلوم احلمر األنسيجي   
 قددو  القاحلددم عبددد الوىدداب ألنددو عقددد  عاوحلددجي  ة دددة نلددق  صددَ  ةننيًددا أهددلو البيددم، وألن  صددا و النكدداح ال اِبددل نيددو  ِدد  الظاددار والاددالحل  -3

سدنيشار ا درأة لياشىدا شدارًا. ادلعوندجي والنيوارث نلو مان هويًوا لنيعلقل  و مسا ر األنكوجي الصويوجي وألنو  قف الوطء على  دة  قددرة ممدا لدو ا
 (759/: 1على   ىب عاي ادلد نجي  
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النااق خ ى ا البيل مان  ونقا غا جي النيونيق خ انكري  الغ وة ال  حدرم نكداح ادلنيعدجي نيادا ؛ وهلد  ال دنيالف 
 1الروا ات خ ربد د ال  الغ وة

 إسالم أحد الزوجين أو كليهما

 إن يسلم الزوج وتبقى زوجته    ***       في دينها تبقى وتبقى عصمته
ىد ا  ها   –اننيق  النااق خ ى ا البيل  أ الكالم ع   ا  ها أسلق ال وج وي اسلق ال واجي ؛    قيدل علدى د نادا 

ىدد ه احلالددجي ابقددى العصددمجي وال ػلنيااددان  أ عقددد اد ددد؛ جلددوال  أن  نيدد وج وأنددو خ  - 2مانددل  دد  أىدد  الكنيدداب
 3ادلسلق ا نيداء     اود جي أو نصرانيجي 

 والعكس أي إن أسلمت زوجته     ***          وخالفت ملتها ملته                     

 دةإال إذا أسلم حين الع      ***                فليس من عالقة ممتدة          
خ ىدد    البينيددني  نيودددث النددااق عدد  احلكددق  ها أسددلمل ال واددجي و قددم الدد وج علددى ملددره، وال نددرحل خ ىدد ه 

،  ال  ها أسددلق الدد وج نبدد  اننيادداء العدددة نلهنمددا  قددران علددى 1احلالددجي  ددني الكنيددايب وغددريه خ واددوب النيلر ددق  ينامددا
 2نكاحاما

                                                           

 نيورؽلدو،  ال أهندا ا نيللدل خ الوندل  -هدلى اهلل عليدو وسدلق  - قو  ا د  رشدد :  أ دا نكداح ادلنيعدجي: نلندو و ن ادواارت األ بدار عد  رسدو  اهلل  -   1
، وخ  عضدداا:  دوم اللددنيَ، وخ  عضدداا: خ غد وة ابددوك، وخ  عضدداا: خ حجددجي الد ي ونددم نيددو النيودر ، نلددم  عدد  الروا دات: أنددو حر اددا  دوم  يددض

 (80/ 3الوداع، وخ  عضاا: خ عمرة القضاء، وخ  عضاا: عام أوها (.  دا جي ا نياد وهنا جي ادلقنيصد  
 221اِت َح َّ  ُدْةِ  َّر  البقرة اآل جي / أ ا ربر  نكاح ادلدرمات نمنصوص عليو خ القرهن نا  ع     نا   ْ َوالَ اَنِكُوواْ اْلُمْدرِمَ  -2

(  ونا   قاا : ن لل ى ه اآل جي خ أيب  ر د الغنوي، وني : خ  ر د    أيب  ر د، وامسو منال    حصني الغنوي، 67/ 3ااء خ السري القرهيب  
ة ػلباا خ اجلاىليجي  قا  ذلاس عناحلس نجاءاو، نقا   عِو رسو  اهلل هلى اهلل عليو وسلق  كجي سرا ليارج راال    أهوا و، ومانل لو دبكجي ا رأ

وسلق  ذلا:  ن اإلسالم حرم  ا مان خ اجلاىليجي، نالل: نني وا ، نا : ح  أسنيشهن رسو  اهلل هلى اهلل عليو وسلق، نشاى النيب هلى اهلل عليو
 ناسنيشهنو ننااه ع  الني وج  ا، ألنو مان  سلما وىم  درمجي (

رع م     عبد غري اهلل . وادلدرمجي ىنا ىم ال  ال اة    نيب وال اقر  كنياب  ذلم .نيدم  ى ا النيعر ف ادللودة ، وىم ال  وادلدرك خ عرف الد 
األنكوجي انكر األد ان ، وال اعرتف  واود اهلل اعاأ ، والو نيجي وىم ال  اعبد األهنام واألو ان ، وليس ذلا د   مساوي وم ل  البوه جي.  نار 

 (158/ 1وادلانيلف نياا  اللاسدة 
ُْق َواْلُمْوَصَناُت ِ َ  اْلُمْةِ َناِت َواْلُمْوَصَناُت  ودليلو نولو اعاأ ْاْليَدْوَم ُأِح َّ َلُكُق الاَّيَِّباُت َوَهَعاُم الَِّ  َ  أُوُاوْا اْلِكنَياَب ِح ٌّ لَُّكْق َوَهَعاُ ُكقْ  -3 ِح ُّ ذلَّ

 .5 جي ِ   نَدْبِلُكْق ِ َها هاَدْينُيُموُى َّ ُأُاوَرُى َّ زُلِْصِننَي َغيدَْر ُ َساِنِونَي َوالَ ُ نيَِّاِ ي َأْ َداٍن رسورة ادلا دة اآلِ َ  الَِّ  َ  أُوُاواْ اْلِكنَياَب 
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 نها لم ينتم***          إن زوجها لدي   ودعدها حلت ألي مسلم   

 وكل حق فهو مكفول لها      ***          تلك نصوص الدين ما أكملها
 قددو  النددااق:  ن ادلددرأة  ها أسددلمل وي  سددلق لوااددا و راددل  دد  العدددة نقددد حلددل لددأللواج ، نيجددول ألي 

للمدددرأة ا  ددد  الواابدددات  دددا  ددد  ادلسدددلمني الددد واج  دددا  ددددروط النكددداح ادلعروندددجي ، و صدددبَ ذلدددا  ددد  احلقدددوحل وعلياددد
 3، وى ا     مرام اهلل للمرأة نما أعظمو    د   و ا أعدذلا    شر عجي .ادلسلمجي

 أو يسلما معا فتبقى العصمة   ***      هذا الذي سارت عليه األمة
 نيودث الندااق خ ىد ا البيدل عد  احلالدجي الِالِدجي، وىدم  ها  دا أسدلق ال وادان، وأندو خ ىد ه احلالدجي  قدران علدى 

وىد ا احلكدق االقدل عليدو األ دجي  د  لددن عادد  ،4العصمجي  سنيمرة نال ػلنيااان  أ ذبد د عقد نكاحاما وابقى
    1النبوة.

                                                                                                                                                                                 

أَْعلَدددُق  ِِلؽلَددداهِنِ َّ نَدددِلْن َعِلْمنُيُمدددوُى َّ ُ ْةِ نَددداٍت نَدددال   دددد  علدددى هلددد  نولدددو اعاأْ َشَ دَُّادددا الَّدددِ  َ  هَ نُدددوا ِ َها َاددداءَُمُق اْلُمْةِ نَددداُت ُ َاددداِارَاٍت نَددداْ نَيِوُنوُى َّ اللَّدددوُ 1- 
.ونولددو اعدداأ: ْ َواَل اُدْنِكُوددوا اْلُمْدددرِِمنَي َحدد َّ  ُدْةِ نُددوا َوَلَعْبددٌد 10اَدْرِاُعددوُى َّ ِ َأ اْلُكلَّدداِر ال ُىدد َّ ِحدد ٌّ ذَلُددْق َوال ُىددْق ػلَِلُّددوَن ذَلُدد َّ ر سددورة ادلمنيونددجي اآل ددجي 

 221ِلَرِة رسورة البقرة اآل جي ِ ٌ  َ يدٌْر ِ ْ  ُ ْدرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْق أُولَِنَ  َ ْدُعوَن ِ َأ النَّاِر َواللَُّو َ ْدُعو ِ َأ اجْلَنَّجِي َواْلَمغْ ُ ةْ 
ندا   د  شدااب وي  بلغندا ان  واسنيد  علماننا دبا رواه  ال  عد  ا د  شدااب اندو ندا   مدان  دني  سدالم هدلوان و دني  سدالم ا رأادو ضلدو  د  شدار -2

م عد ا ا رأة ىاارت  أ اهلل ورسولو ولوااا مانر  قيق  دار الكلر  ال نرنل ىجر ا  يناا و ني لوااا اال ان  قدم لوااا  ااارا نب  ان انقض
 1133حد   2/544 وهش  ال : 

ه  أن رسدو  اهلل هدلى اهلل عليدو وسدلق رد ا ننيدو ل ندب علدى أيب دلي  النيلر ق  يناما  ها انقضل العدة حد   عمدرو  د  شدعيب عد  أ يدو عد  ادد -3
العاص    الر يم دبار اد د ونكداح اد دد ندا  أ دو عيسدى ىد ا حدد   خ  سدناده  قدا  والعمد  علدى ىد ا احلدد   عندد أىد  العلدق أن ادلدرأة  ها 

ة وىددو ندو   الد   دد  أندس واألولاعددم والددانعم وأمحددد أسدلمل نبد  لوااددا مث أسدلق لوااددا وىدم خ العدددة أن لواادا أحدق  ددا  دا مانددل خ العدد
عددد     دددد  ددد  علقمدددجي أن رادددال  ددد   ددد  18303حدددد   4/106، وخ  صدددنف أيب شددديبجي  1142ح 447/ص3و سدددواحل  سدددن  الرت ددد ي:ج

  ندشا أن  سدلق نن عادا  علب  قا  لو عباد    النعمان نكان ربنيو ا رأة       سبيق نشسلمل ندعاه عمر نقا    ا أن اسدلق و  دا أن أن عادا  ند
عدد ا،   نو عمر، نا  ا   عبد الض: سي ؼلنيلف العلماء أن الكانرة  ها أسلمل مث انقضل عد ا أنو ال سدبي  ل واادا  ليادا،  ها مدان ي  سدلق خ

 .12/23ى  الظاىرس النيمايد  ال شمء ُرِوَي ع    راىيق الناعم َش َّ نيو ع  مجاعجي العلماء، وي  نيبعو عليو أحد    اللقااء،  ال  ع  أ
 اما خ ال  ان،  قو   لي  ونولو  َأْسَلَق ال َّْوَااِن َ عاً( ػلنيم  خ ونل واحد، وىو ااىر للظو. وػلنيم  أايا  عاً  لينا  سلمني، و ن انرتحل  سال -4

 سلمني، نلم النوادر أهنما على نكاحاما. النيوحليَ وىو ااىر مالم الباام ألنو نا : و ها أسلما نب  البناء خ ونل واحد  ِ  أن  شايا مجيعاً 
 .(79/ 4خ شرح سلنيصر ا   احلااب  
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 قو  الدمنيور عبده    عبد اهلل األىدد : أنكودجي الكلدار هدويوجي  قدرون عليادا  ها أسدلموا أو ربدامموا  ليندا، 
احملددارم وال  عنيدددة للغددري، وال  نظددر هددلجي  ها مانددل ادلددرأة شلدد  غلددول ا نيددداء نكاحاددا خ احلددا ،  ددشن ي اكدد   حددد  

. ودليد  هدوجي  والدداود وهديغجي اإلغلداب والقبدو عقدىق وميلينيو، وال  عنيض لو شروط أنكوجي ادلسلمني  د  الدوا
َواْ رَأَاُددُو مَحَّالَددجَي احلَْاَددِب ، ونولددو اعدداأ خ سددورة النيوددر  اآل ددجي  4أنكوددجي الكلددار نولددو اعدداأ  خ سددورة ادلسددد اآل ددجي 

َوحَلَرَب اللَُّو َ َِال لِلَِّ  َ  هَ ُنوا اْ رََأَت ِنْرَعْوَن ؛ حي  أحلاف سبوانو النساء  أ ألوااا  ، وحقيقجي اإلحلدانجي  11
اقنيضددم لوايددجي هددويوجي ،وىدد ا عنددد مجاددور العلمدداء. وعنددد ادلالكيددجي وه ددر   :  ها اسددنيونل شددروط نكدداح ادلسددلق 

 .2قرون علياا  ها أسلموا ارغيبا ذلق خ اإلسالمحكق ذلا  الصوجي ، و ال مانل ناسدة ، ولكناق  

 
  

                                                                                                                                                                                 

و نددا  ا دد  عبددد الددض:  نقددد أمجددم العلمدداء أن الدد واني  ها أسددلما  عددا خ حددا  واحدددة أن ذلمددا ادلقددام علددى نكاحامددا  ال أن  كددون  ينامددا نسددب أ -1
خ الددرك مدان لدو ادلقدام  عادا  ها أسدلما  عدا وأهد  العقدد  علدم عندو ألن عا دجي أهدواب  رحلاع  واب النيور  وأن مد   د  مدان لدو العقدد عليادا

ا  مجداع رسو  اهلل هلى اهلل عليو وسلق مانوا ملارا نشسلموا  عد الني و ج وأنروا على النكاح األو  وي  عنيض خ أهد  نكداحاق شدروط اإلسدالم وىد 
 (23/ 12سانيد  واونيف ( النيمايد دلا خ ادلوهش    ادلعاين واأل

 
 اجلد ء رنددق :  (169/ 46 نظدر حبد  الددمنيور  عندوان الصددور الد   دنق  نيادا احلددامق النكداح  دني الد واني  نددور خ رللددجي البودوث اإلسدال يجي   -2

 (203، الصلوجي رنق: 57
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 الخاتمة
احلمددد هلل الدد ي  نعمنيددو اددنيق الصدداحلات ، والصددالة والسددالم علددى هدداحب ادلعجدد ات ،نبينددا زلمددد وعلددى هلددو 

 وهوبو  ا  قيل األرض والسماوات .

 و عد: أخلو الننيا ج والنيوهيات خ النقاط النياليجي:

أن ى ا النظق مجم العقيدة واللقو خ أسلوب سا  وعبارة واحلوجي سبكد  الباحد   د  نادق ادلعدىن دون عنداء ، - 
 نجاء النظق سلسا  عيدا ع  النيعقيد.

أن ىد ا الددنظق اىددنيق  بيددان  ددداور ادلد ىب ادلددالكم   ددم ر ددم احلكددق  الددلي   دد  القددرهن أو السددنجي والشدد  أن  -
سددشلجي ػلنيدداج  أ  راعددجي مبددرية ال  سددنيايعاا الكِددري  دد  العلمدداء، ناىيدد  عدد  هلبددجي اإلشددارة  أ دليدد  احلكددق خ ادل

 العلق.

نراءة ى ا النظق ذبع  القدار   عدرف نضد  ىدةالء العلمداء و درد دعدو  القدا لني :  ن  الدندا لديس نيادا علمداء،  -
    ليبيا لا رة  العلماء ندؽلا وحد ِا.

 دد ا الددنظق واسبددام شددرحو مددا ال لياددرج للنددا  خ أ ددى هددورة ، ولدديعق أنصددَ   ددواين  دد  هلبددجي العلددق  االعنيندداء  -
 نلعو ، وى ا أن  وااب علينا ذباه علما نا.

وأ ريا أنو  :  ن ى ا البو  ادلنيواحلم ال ؼللو    ىلوات وعِرات ، لك  حاولل ااددي خ شدرح األ يدات  -
ألن الددرح ال دد أن    دد ادلعدىن وحلدوحا ال أن شرحا  وا ا لكم ال  نيودو  الددرح   أ  دنت وادلدنت  أ شدرح ، 

  عقده.

واهلل أسش  أن غلع  ى ا العمد   الصدا لواادو الكدر  ، وأن  ننيلدم  دو مد   د   قدرنه ، وهدلى اهلل علدى نبيندا      
 زلمد وعلى هلو وهوبو وسلق اسلينا مِريا  أ  وم الد  ..
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 المصادر والمراجع
 القرهن الكر   -1

، أ دددو  كدددر  ددد  حسددد   ددد  عبدددد اهلل «شدددرح  رشددداد السدددال  خ  ددد ىب   دددام األ مدددجي  الددد »ك أسدددا  ادلددددار  -2
 .لبنان الابعجي: الِانيجي –الكدناوي ،الناشر: دار اللكر،  ريوت 

اددشليف الددديع/ عبددد الددرمح   دد  عبددد الددرمح  بيلددجي األىددد  الابعددجي  األنكوددجي اللاسدددة  دراسددجي نقايددجي  قارنددجي( -3
 .األوأ

أ ددو الوليددد زلمددد  دد  أمحددد  دد  زلمددد  دد  أمحددد  دد  رشددد القددرهيب الددداري  ددا    ،وهنا ددجي ادلقنيصددد  دا ددجي ا نياددد -4
 م 2004 -ىد 1425القاىرة اار ع الندر:  –الناشر: دار احلد    رشد احلليد،

 لغددجي السددال  ألنددرب ادلسددال ، أمحددد الصدداوي، ربقيددق حلددباو وهددووو: زلمددد عبددد السددالم شدداىني الناشددر  -5
  كان الندر لبنان/  ريوت.-م 1995 -ىد 1415علميجي سنجي الندر دار الكنيب ال

 البيان والنيوصي  والدرح والنيوايو والنيعلي  دلسا   ادلسنياراجي ، أ و الوليد زلمد    أمحدد  د  رشدد القدرهيب، -6
 -ىدد  1408 لبندان الابعدجي: الِانيدجي، –حققو: د زلمد حجم وه رون الناشر: دار الغرب اإلسال م،  دريوت 

 .م1988

أ دو عبدد اهلل زلمدد  د  أمحدد  د  أيب  كدر  د  ندرح األنصداري اخل رادم بدس الدد   القدرهيب،  ،السري القرهيب -7
 -ىددد 1384القدداىرة الابعددجي: الِانيددجي،  –ربقيددق: أمحددد الددضدوين و  ددراىيق أهلدديد الناشددر: دار الكنيددب ادلصددر جي 

 م. 1964

 دو عمدر  وسدف  د  عبدد اهلل  د  عبدد الدض النمدري الناشدر: ولارة أ ،النيمايد دلا خ ادلوهش  د  ادلعداين واألسدانيد -8
زلمدد عبدد الكبدري   ربقيق :  صالى    أمحد العلدوي، 1387ادلغرب،  -عموم األوناف والدةون اإلسال يجي 

 .البكري

النيوحلددديَ خ شدددرح ادلانيصدددر اللرعدددم ال ددد  احلاادددب،  ليددد   ددد   سدددواحل  ددد   وسدددى، حلدددياء الدددد   اجلنددددي  -9
صددري، احملقددق: د. أمحددد  دد  عبددد الكددر  صليددب الناشددر:  رمدد  صليبو ددو للمااوهددات و د ددجي الددرتاث ادلددالكم ادل

 .م2008 -ىد 1429الابعجي: األوأ، 
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Explanation of the structured pearls in fiqh 

Abdul Azim Jibril Hamid 

 

Abstract 
   Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
upon the most honorable of the prophets and messengers, our 
Prophet Muhammad and his family, companions and followers Those 
for whom acceptance was placed on earth without others due to a 
wisdom desired by God Almighty, and among those sects is the Maliki 
mayhap and its imam Malik bin Ana's. Among the texts that have 
been codified in our time is the system of Sheikh Professor Dr. This 
work is purely for his honorable face, he is the best Lord and the best 
supporter. 
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